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Az Európai Egyházak Konferenciája (Conference of European Churches – CEC) Vezetőtestülete 
hálás szívvel tekint azokra az erőfeszítésekre, amelyeket az ENSZ és tagállamai tesznek annak 
érdekében, hogy globális egyezményeket fogadjanak el a menekültek és a bevándorlók 
ügyében.1 Figyelemmel kísérjük azt a szándékot, hogy ezeket az egyezménytervezeteket 2018 
decemberében elfogadják az ENSZ Közgyűlésén, illetve egy, a nemzetközi migrációról szóló 
kormányközi konferencián. Az említett tervezeteket az ENSZ-tagállamok túlnyomó többsége 
támogatja, miközben néhány ország, köztük európai országok is, fenntartásokkal kezelik azt.  

Osztjuk a 2016 szeptemberi New York-i Nyilatkozat a Menekültekről és Bevándorlókról c. 
ENSZ-dokumentumban megfogalmazott megállapítást, miszerint „az emberiség ősidők óta 
mozgásban van” (I.1.), illetve, hogy ennek ellenére „jelenleg példátlan mértékű vándorlás megy 
végbe a szemünk előtt” (I.3.). 

Ennek kapcsán a CEC és partnerszervezetei már korábban megfogalmazták, hogy „mi, 
keresztények, hivatásból vagyunk bevándorlók”2, következésképpen üdvözlik a New York-i 
Nyilatkozatot, amelyben az ENSZ és tagállamai „megerősítik és teljes mértékben védelmezik 
valamennyi menekült és bevándorló emberi jogait, függetlenül az érintett személyek jogi 
státuszától; valamennyiükre vonatkoznak ezek a jogok” (I.5.). A CEC egyetért az Egyházak 
Világtanácsa Végrehajtó Bizottságának 2018. november 7-i üzenetével, amelyben „elsődleges 
alapelvként hangsúlyozza, hogy minden menekült és bevándorló – akár legális, akár illegális – 
emberi lény, akiket Isten saját hasonlatosságára teremtett; ők is egytől egyig Isten gyermekei, 
testvéreink, akiket jogi státuszuktól függetlenül ugyanolyan mértékben illetnek meg az emberi 
jogok, valamint az emberi méltóság.”3 

A CEC Vezetőtestülete úgy véli, hogy a fent említett két egyezmény tervezetének előkészítése és 
jövőbeli elfogadása jó példa arra, hogyan lehet tovább építeni egy olyan globális intézkedési 
folyamatot és eljárásrendet, amely a kényszerű lakóhelyelhagyással és migrációval kapcsolatos. 
A testület azt is világosan látja, hogy a két egyezménytervezettel kapcsolatos elégtelen 
kommunikáció hozzájárulhatott az ezen eszközökkel szemben érzett bizalmatlansághoz, 
különösen azokban az országokban, amelyekben a bevándorlást szkepticizmus övezi.  

                                                 
1Az említett két tervezet a Biztonságos, Rendezett és Szabályozott Migrációt Segítő Globális Egyezmény (Global 
Compact for Safe, Orderlyand Regular Migration – GCM), illetve a Globális Menekültügyi Egyezmény (Global 
Compacton Refugees – GCR) (az ún. Átfogó Menekültügyi Intézkedési Keretrendszer (Comprehensive Refugee 
Response Framework – CRRF) alapján).  
2A CEC és a CCEE (Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa) 2011. március 11-i közös sajtóközleménye: 
Keresztények: hivatásból bevándorlók; CEC CCEE közös bizottság, 2011. március 7-11., Isztambul. 
3https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/executive-committee/uppsala-november2018/statement-on-
people-on-the-move-migrants-and-refugees 
További, angol nyelvű információk: https://www.iom.int/global-compact-migration 
http://www.unhcr.org/towards-a-global-compact-on-refugees.html  
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Az egyházak és egyházi szervezetek hosszú évek óta szorgalmazzák egy olyan nemzetközi 
eljárásrend kialakítását a kényszerű lakóhelyelhagyással kapcsolatban, amely az emberi 
méltóságon, az emberi szükségleteken és az emberi jogokon alapul. Határozottan a biztonságos 
és szabályozott migráció mellett érveltek és érvelnek annak érdekében, hogy megszűnjenek, 
vagy legalábbis ritkuljanak a halálesetek, illetve a kizsákmányolás esetei a nemzetközi migráció 
során, illetve, hogy ezáltal megvalósulhasson a megfelelőbb fogadtatás a befogadó országokban. 
Annak ellenére, hogy az egyházak és egyházi szervezetek által támogatott rendelkezések közül 
nem mindegyik került napirendre a globális egyezményekről szóló tárgyalások során, az 
egyezmények elfogadása fontos előrelépést jelent majd. Ezek a keretrendszerek reménység 
szerint elősegítik a tisztább emberi jogi keretek megteremtésének folyamatát azok számára, akik 
különféle okokból döntöttek a migráció mellett, valamint növelik az egyetértést a világ 
különböző országai és régiói között a felelősség kérdésében. Továbbá remélhetőleg nagyobb 
fokú szolidaritást és bizalmat is eredményeznek majd az ENSZ-tagállamok és polgáraik között 
az olyan kérdések kezelésében, mint a kényszerű lakóhelyelhagyás, a migráció, az újonnan 
érkezettek befogadása és a hazatérés lehetősége vagy szükségessége.4 

Habár a Vezetőtestület némi aggodalommal veszi tudomásul, hogy ezek a globális egyezmények 
önmagukban nem kötelező érvényű keretrendszerek, határozottan reméli és támogatja, hogy az 
egyezményeket követő intézkedések és ellenőrző mechanizmusok olyan módon kerülnek 
kialakításra és olyan forrásokkal rendelkeznek majd, amelyek révén megvalósul a jelenleg 
nagyon is hiányzó egységes nemzetközi szabvány.  

Az európai egyházak és egyházi szervezetek tudatában vannak, milyen felelősségük van ezen a 
területen, mind helyi, mind pedig regionális és nemzetközi szinten, és elkötelezettek az ENSZ és 
tagállamai ez irányú erőfeszítéseinek támogatása iránt.  
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4Lásd http://www.ccme.be/fileadmin/filer/ccme/20_Areas_of_Work/01_Refugee_Protection/2018-05- 
30_position_paper_return_FINAL.pdf 
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